ESTHER TOMÀS

CARRERA EN CONSTRUCCIÓ

CENTRE DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ

ASSOCIADA / COL·LEGIADA 14.441

LES 6
CLAUS
DEL
TELETREBALL
EN EQUIP

MÉS DE 250 PERSONES
SE SUMEN A LA FORMACIÓ
ONLINE DURANT
EL CONFINAMENT

Directora d’infraestructures i tecnologia
de l’Hospital Vall d’Hebron de Barcelona

Ha estat al capdavant de la gestió de la logística d’un dels principals hospitals durant la
crisi del sector sanitari per la COVID-19.
En la presentació de la nova Comissió
de Salut, va reivindicar més presència de
l’enginyeria en el sector per ser capaços
d’optimitzar processos i fer més sostenible
el sistema.

L’ENGINYERIA
DE LA SALUT, CAPDAL
EN TEMPS DE CRISI
eic.cat/noticies/enginyeria-de-la-salut
SERVEIS D’OCUPACIÓ

SERVEI JURÍDIC

DESENVOLUPAMENT
PROFESSIONAL

ALLAU DE CONSULTES AL
DEPARTAMENT JURÍDIC

Durant el confinament, els tallers dels Espais de
desenvolupament professional van tenir molt
bona acollida. Es van fer dues edicions de:”Treu
el màxim profit del teu perfil de Linkedin” i “Supera una videoentrevista de feina amb èxit”.

A mitjans del mes d’abril, ja havia superat les
224 consultes que va atendre durant el 2019.
La situació provocada per la COVID-19 ha augmentat el número de preguntes de caire laboral
vinculades a ERTOs, la situació dels autònoms
o la paralització i reobertura d’obres.

OFERTES DESTACADES
DELS ÚLTIMS MESOS

HAS FET LA DECLARACIÓ?

Gerent d’organització
Sector públic. Sanitat - 70.000 - 100.000 €
Cap d’instal·lacions
Construcció i obra pública - 35.000 - 45.000 €

Tens dubtes sobre la declaració de la renda?
Posem a la disposició de tots els col·legiats/
associats un assessor fiscal que resol telefònicament els dubtes.

ocupacio.eic.cat

1. Dir hola. Saludar-nos
virtualment així que ens
posem a treballar tal i com
faríem quan arribem a
l’oficina.
2. No abusar de les reunions.
Establir un dia de reunió
de tot l’equip. Posar un
límit de temps a les
trobades a distància.

El centre de formació i ocupació també va reaccionar a la situació de confinament.
Des de la primera setmana, es van obrir gratuïtament una sèrie de cursos tècnics als quals
es van anar sumant noves propostes formatives. La formació, que es va aturar el 14 de
març, es va reemprendre a través de videoconferència i ha comptat, en tot moment, amb la
bona acollida dels participants i el suport actiu del professorat.

Amb el lema de
“CONFINATS PERÒ
CONNECTATS”
s’han ofert més de 13
cursos de formació
transversal gratuïts
per ajudar al col·lectiu
a millorar la seva
activitat des de la distància i la capacitat de
teletreball.

SEGUIM
CONNECTATS

APUNTA’T
ALS CURSOS
DE FORMACIÓ
ONLINE
FORMACIÓ
CONTÍNUA

Infraestructures de recàrrega
de vehicles elèctrics
08/06/2020 ONLINE EN DIRECTE

Venda digital per a enginyers
utilitzant LinkedIn
09/06/2020 ONLINE EN DIRECTE

formacio.eic.cat/cursos

3. Treballar per projectes.
Procurar marcar fites
i objectius perquè cadascú
pugui organitzar-se
individualment de forma
òptima.
4. Establir un horari
de disponibilitat.
Evitar que les jornades
s’allarguin tot el dia
i no es pugui desconnectar.

CENTRE DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ

«A Alemanya s’espera una recuperació ràpida de l’economia gràcies a la solidesa de les finances
estatals i a les ajudes del govern
a les branques estratègiques com
ara l’automoció.
Tot dependrà, però, de com reaccionin els mercats internacionals
més enllà d’Europa»

CATALAN ENGINEERS WORLDWIDE

5. Disposar de les eines
necessàries per fer la feina.
6. Ser flexibles.

MARTÍ PASCUAL-LLITJÓS
ASSOCIAT / COL·LEGIAT 18.952

eic.cat/serveis/serveis-assessorament

ORIOL MARTÍNEZ
ASSOCIAT / COL·LEGIAT 16.229

President de la Comissió d’Enginyeria Química
Conseller de GasN2

«El [respirador] 2.0 serà millor. Tenim els
projectes esbossats del 3.0 i el 4.0, i seran millors, perquè ara que hi hem entrat, a GasN2
no estem acostumats a entrar a un projecte
si no és per fer el millor equip del món»
«[L’Associació i el Col·legi] som un col·lectiu,
hem de participar-hi»

eic.cat/noticies/entrevista-oriol

Com molts enginyers,
Oriol Martínez ha posat
els seus recursos,
expertesa i equip al
servei de la situació
d’emergència.
Preocupat per la seva
parella, que pateix una
malaltia poc comuna,
en el cas que es contagiés
de COVID-19
i després d’analitzar
la informació que li
arribava, va reunir l’equip
i van desenvolupar uns
nous respiradors.

President de Catalan Engineers
Worldwide (CEW)
Cap de projectes de BMW

EM SENTS?
EM VEUS?

INFOCENTRE

Quina de les següents aplicacions has fet servir més
els últims mesos?

TEAMS

SKYPE

JITSI

ZOOM

HANGOUTS

FACETIME

LA NORMATIVA
S’ADAPTA A LA CRISI
L’exigència d’una resposta ràpida a la situació d’excepcionalitat provocada per
la COVID-19 ha generat la creació, modificació i adaptació de normes i guies
tècniques. En alguns casos, com en el de
la fabricació de mascaretes i roba de protecció, s’han aplicat mesures de flexibilització en l’exigència marcades per la CE.
A través de l’ Infocentre, els col·legiats/
associats poden estar al corrent de totes
les novetats i trobar resposta als dubtes
derivats dels seu exercici.
eic.cat/serveis/infocentre

«Espero que el Col·legi prioritzi entre altres coses el desenvolupament
de les xarxes de contactes»

«Estic convençut que el Col·legi facilitarà el camí per ser a l’avantguarda
del que succeeixi a la professió»

Treballa a
Pricewaterhouse
Cooper
JUAN RIVIÈRE LEMMEL

ASSOCIAT / COL·LEGIAT 19.946

eic.cat/noticies/entrevista-juan

L’
— Em sentiu bé?,
em veieu bé?
Perfecte, comencem —

06-07/2020

equip que treballem en
l’edició d’aquest butlletí d’informació sobre alguns dels
aspectes que pensem que
et poden interessar com a enginyer o enginyera membre de les nostres institucions no sabem a hores d’ara si t’arribarà
mai a les mans amb motiu del confinament per l’epidèmia de la COVID-19.
El fem amb la confiança que el que de veritat és important ara no és si en sortirem
una o dues setmanes abans o després, sinó
que, quan en sortim (que ho farem!), ho
fem desmentint amb les actituds individuals i, sobretot, col·lectives, les previsions més pessimistes que ens inunden.
I comencem amb aquest “Hola!” Una in-

NO ESTÀ ESCRIT
ENLLOC QUE LES
COSES NO PUGUIN
SER MILLORS
EN SORTIR
D’AQUESTA CRISI
terjecció que, com a tal, denota un estat
d’ànim, que no prevèiem amb tant significat quan la vàrem triar. I és que el nostre
primer desig avui és retrobar-nos per continuar amb els nostres reptes i projectes i
poder aportar-hi la força d’un col·lectiu.
L’enginyeria i els enginyers hem contribuït

Soci, Managing Director de l’oficina de Barcelona d’Evereis,
responsable global de la divisió SAP & Enterprise Solutions a Everis.
President de la Comissió Societat Digital
Tecnologies de la Informació i la Comunicació.

al llarg dels temps a canviar el rumb de la
història. Ara, més que mai en una societat de bases tecnològiques, també ho podem fer. No ens conformarem amb les previsions. No està escrit enlloc que les coses
no puguin ser millors en sortir d’aquesta
crisi. Dependrà de tots nosaltres i, entre
d’altres coses, de la voluntat, la responsabilitat, la solidaritat, la generositat i l’esperit
de col·laboració. L’Associació i el Col·legi
seran multiplicador i instrument dels múltiples esforços que els més de 10.000 membres que en formem part despleguem ja des
d’ara per una “nova i millor” normalitat.
PERE HOMS
Director General
Enginyers Industrials de Catalunya

«HA DE SER
UN COL·LEGI FORT
QUE INFLUEIXI,
ES POSICIONI I DEFENSI
ELS COL·LEGIATS, COL·LEGIADES
I ELS INTERESSOS DELS
ENGINYERS I LES EMPRESES
ON TREBALLEN»
ASSOCIACIÓ I COL·LEGI

«EL CONCEPTE DIGITAL
ÉS I SERÀ TAN TRANSVERSAL QUE,
D’AQUÍ UNS QUANTS ANYS,
LA COMISSIÓ ACABARÀ
INTEGRADA DINS LA RESTA,
PERQUÈ TOT SERÀ DIGITAL,
PERÒ ARA MATEIX
ÉS FONAMENTAL PER PROMOURE,
CONSCIENCIAR I TENIR OPINIÓ
SOBRE TOTS ELS TEMES DE LA
TRANSFORMACIÓ DIGITAL
I LA INDÚSTRIA DEL
SOFTWARE ASSOCIADA»
ASSOCIAT/ COL·LEGIAT 11.872

XAVIER
ROVIRA

L’Associació i el Col·legi dels Enginyers
Industrials de Catalunya ha posat al
servei dels qui treballen a primera línia
l’experiència i els coneixements per organitzar la logística i ha facilitat el contacte amb els millors professionals del
sector per poder donar resposta a la crisi sanitària viscuda.

L’Associació i el Col·legi dels Enginyers
Industrials de Catalunya va posar a disposició de la situació actual un Grup de
Coordinació per canalitzar diferents accions i donar suport a iniciatives, com a
facilitadors, de connexió entre necessitats concretes i el nostre ecosistema, de
professionals de l’enginyeria i indústries.

COL·LABOREM AMB EL SEM EN
L’ESTAT D’EMERGÈNCIA

GRUP DE COORDINACIÓ PER
LA CRISI SANITÀRIA

V FÒRUM INDÚSTRIA 4.0
12/06/2020
L’EFECTE DEL CONFINAMENT
PEL COVID19 A LA QUALITAT
DE L’AIRE DE BARCELONA
04/06/2020
CICLE DE CONFERÈNCIES:
LA INDÚSTRIA: VECTOR DE RECUPERACIÓ ECONÒMICA A CATALUNYA.
LA VISIÓ DE L’ENGINYERIA,
L’ECONOMIA I L’ADMINISTRACIÓ
3,10,17/06/2020

Entrevista sencera a:
eic.cat/noticies/entrevista-xavier

COMISSIÓ SOCIETAT DIGITAL

«ELS HOSPITALS I CAPS,
QUE ESTAN FENT
UNA TASCA IMPRESSIONANT,
SUPORTEN LA SEVA GESTIÓ
AMB SISTEMES
D’INFORMACIÓ»
PANDÈMIA COVID-19

COSES QUE
HAN PASSAT

SAVE
THE DATE

